
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA KLAS IV - VIII 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ RADĘ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 WE 

WROCŁAWIU 

 

1) Organizatorem Konkursu jest Rada Rodziców wybrana na rok szkolny 2020/2021. 

2) Konkurs trwa od 04 stycznia do 17 stycznia 2021 roku. 

3) Cele Konkursu: 

• Rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności. 

• Rozwijanie zainteresowania sztuką fotografowania. 

• Rozwijanie kreatywności, samodzielności i otwartości w wyrażaniu własnych pomysłów, 

emocji. 

• Rozwijanie zainteresowań malarstwem i sztuką oraz umiejętności wyszukiwania i 

gromadzenia informacji. 

 

4) Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie Szkoły z klas IV – VIII. Udział w Konkursie jest 

dobrowolny.  

5) Zasady i przebieg Konkursu: 

• Konkurs ma formę indywidualną. 

• Uczniowie przystępujący do Konkursu, inspirując się pracami znanych malarzy, przygotowują 

własną reprodukcję/interpretację obrazu i wykonują jej fotografię.   

• Każdy uczeń może zgłosić do Konkursu wyłącznie jedno zdjęcie. 

• Zdjęcie należy wysłać na adres rr_szkola@sp24.wroclaw.pl do dnia 17.01.2021 roku wraz z 

informacją o autorze zdjęcia (imię, nazwisko i klasa). 

• W zgłoszeniu Konkursowym należy podać informacje o obrazie, który stanowił inspirację, w 

szczególności: autora, epokę, informację co przedstawia obraz oraz gdzie można go aktualnie 

obejrzeć. 

• Rodzice uczniów przystępujących do Konkursu zobowiązani są do podpisania zgody RODO 

(załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). Zgodę RODO przesyłamy razem z pracą 

konkursową. 

• Prace będą oceniane przez komisję, w skład której wchodzą: Przewodnicząca Rady Rodziców 

– Natalia Garbacz, przedstawiciel Rady Rodziców – Agnieszka Widawska, przedstawiciel 

nauczycieli – Marta Szarek. 

mailto:rr_szkola@sp24.wroclaw.pl


• Lista zwycięzców (trzy pierwsze miejsca) ogłoszona zostanie na stronie internetowej Szkoły 

najpóźniej do dnia 22.01.2020 roku. 

• Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidziano nagrody rzeczowe. O formie odbioru 

nagród zostaną poinformowani zwycięzcy. 

• Rodzaj nagród rzeczowych zostanie ustalony przez Organizatorów. 

• Uczniowie, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca otrzymają także 5 punktów z zachowania 

(punkty zostaną przypisane do oceny z zachowania z II semestru). 

• Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień i nagród 

rzeczowych 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmniejszenia liczby zwycięzców w przypadku 

braku wystarczającej liczby prac konkursowych lub ich rażąco niskiej jakości. 

• Planowana jest publikacja wybranych bądź wszystkich prac konkursowych na stronie 

internetowej Szkoły. Udział w konkursie oznacza zgodę uczestników na publikację prac. 

6) Ocena prac: 

Oceny prac dokona powołana Komisja Konkursowa, uwzględniając następujące kryteria: 

• Oryginalność pomysłu. 

• Staranność i jakość wykonania pracy. 

Prace niespełniające warunków, nie nawiązujące do malarstwa, nie zawierające informacji 

dotyczących autora, epoki, informacji co przedstawia obraz oraz gdzie można go aktualnie 

obejrzeć oraz bez podpisanej zgody RODO nie będą rozpatrywane w Konkursie. 

7) Postanowienia końcowe 

• Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

• Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 

• Wszelkie zastrzeżenia co do przebiegu i rozstrzygnięcia Konkursu, mogą być wnoszone przez 

jego uczestników w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników i zostaną rozpatrzone przez Komisję 

Konkursową w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników. 



• Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o organizacji Konkursu i akceptacji 

jego treści przez Prezydium Rady Rodziców 

• Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez Komisję Konkursową w trybie 

przewidzianym w Regulaminie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

….………………………………… 

          Data i miejsce 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie wszelkich danych 

osobowych w zakresie zgłoszenia konkursowego oraz wizerunku umieszczonego w pracy konkursowej 

ucznia ……………………………………… ………….………….. [imię, nazwisko, klasa] w postaci 

fotografii cyfrowej, przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 24 we Wrocławiu oraz Szkołę 

Podstawową nr 24 we Wrocławiu zwanej dalej „Szkołą”, w tym w szczególności na potrzeby 

działalności promocyjno-marketingowej i informacyjnej Szkoły prowadzonej za pośrednictwem: 

● strony internetowej Szkoły pod adresem WWW http://szkola.sp24.wroclaw.pl 

 

 

…………………….………………………………………… 

Data i podpis ucznia/opiekuna prawnego 

 

 

 


